
JÄLKIOHJAUSTIEDOTE

Toukokuu  2022

Arvoisat 9. luokkalaiset ja huoltajat!

Lukuvuosi on kohta lopuillaan ja on tullut aika tiedottaa yhteisvalinnan tuloksiin ja
jälkiohjaukseen liittyvistä asioista.

Yhteishaun tulokset tulevat aikaisintaan torstaina 16.6.2022.

Olemme tavoitettavissa to 16.6.2022 klo 10-14 ja pe 17.6.2020 klo 9–13 koululla ja
puhelimitse. Tämän lisäksi olemme puhelimitse tavoitettavissa ma klo 9-15. Jos haluat
neuvotella opiskelupaikan varmistamiseen liittyvistä kysymyksistä, jatko-opintopaikoista,
peruutuspaikkojen hakemisesta, TUVA-opintoihin hakemisesta tai oppisopimuksesta, niin
soita tai tule käymään koululla.

Jos et saa opiskelupaikkaa, niin voit hakea jatkuvassa haussa opintopolussa auki oleville
opiskelupaikoille ja/tai TUVA-opintoihin (esim. vanha 10lk kuuluu 1.8.2022 alkaen
TUVAan). Jos tarvitset apua sähköisen lomakkeen täyttämisessä niin olethan yhteydessä
puhelimitse/sähköpostitse/wilmassa. Haku tehdään osoitteessa: www.opintopolku.fi tai
https://stadinao.fi/valma-opinnot/

OHJAAMOON voit soittaa ma-pe klo 9-15 (040-7046818) koko kesän ajan.
Opintopolku-palvelun info auttaa ti-to klo 9-11 (029-5331010).

Hauskaa kesää ja onnea jatko-opintoihin!

Opinto-ohjaaja
Joonas Kuokkanen
040 3340842

Opinto-ohjaaja
Jarno Ruisniemi
040 3349050

http://www.opintopolku.fi/
https://stadinao.fi/valma-opinnot/


TULOSTEN JULKISTAMINEN

Yhteisvalinnan tulokset julkistetaan torstaina 16.6.2022. Hakijoille lähetetään kirjallinen
päätös valitusosoituksineen postitse. Lisäksi kuhunkin oppilaitokseen valittujen
lista on nähtävillä oppilaitoksessa. Nimilista niistä hyväksytyistä opiskelijoista, jotka ovat
antaneet hakulomakkeessa luvan julkaista opiskelijavalinnan tuloksen Internetissä, löytyy
myös oppilaitosten sivuilta. Mikäli hakija ei ole antanut lupaa julkaista tulosta internetissä,
hän voi käydä kysymässä hakutuloksen oppilaitoksen kansliasta. Jos nimeä ei löydy
koulussa tai oppilaitoksessa olevista listoista, kannattaa kysyä lisätietoja lukiossa rehtorilta
ja ammatillisessa oppilaitoksessa opinto-ohjaajalta tai opintotoimistosta. Muutosta
päätökseen voi hakea valittamalla lääninhallitukseen 14 päivän kuluessa siitä, kun
opiskelijavalinnat on saatettu tiedoksi.

OPISKELUPAIKAN VARMISTAMINEN

Hakija saa Opetushallitukselta tiedon yhteishaun valintojen tuloksista omaan
sähköpostiinsa. Opiskelijalle tulee myös perinteisesti valintojen tuloksista kirje, joka
lähetetään tulosten julkaisemispäivänä.

Hakijoiden on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään torstaina
30.6.2022 mennessä. 19.8.2022 Varasijoilta hyväksyminen päättyy

 Lukioihin hyväksytyn tulee vastaanottaa paikka osoitteessa
www.opintopolku.fi ja/tai hyväksymiskirjeessä annettujen ohjeiden mukaan.

 Stadin ammattiopiston opiskelupaikka pitää vahvistaa hyväksymiskirjeessä
annettujen ohjeiden mukaan. Lisätietoja opiskelupaikan vastaanottamisesta saa
hakutoimistosta puh. 09 310 89318 (ma-pe klo 10-14) ja hakutoimisto@edu.hel.fi.

 Muut ammattiopistot tiedottavat opiskelupaikan vastaanottamisesta
hyväksymiskirjeen yhteydessä.

Määräajan mentyä umpeen hakija menettää paikkansa ja varmistamattomat paikat
täytetään varasijoilta lukuaineiden keskiarvon/pistemäärän mukaisessa järjestyksessä.
Mahdollisista peruutuspaikoista tai lukion vaihtamisesta kannattaa kysyä suoraan lukioiden
rehtoreilta.

Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan, toimi sähköpostiviestin/kirjeen ohjeiden mukaan.
Oppilaitokset ryhtyvät välittömästi täyttämään vapaiksi jääneitä paikkoja
www.opintopolku.fi  –palvelussa. Seuraa ja ole aktiivinen opiskelupaikkojen haussa!

http://www.opintopolku.fi/
mailto:hakutoimisto@edu.hel.fi
http://www.opintopolku.fi/


OHJEITA ILMAN OPISKELUPAIKKAA
JÄÄNEILLE

Jos jäit ilman opiskelupaikkaa, saat ohjausta
 opinto-ohjaajaltasi Joonas 040 3340842, Jarno 040 3349050
 OHJAAMOSTA. Ohjaamo tarjoaa neuvontapalveluja ympäri vuoden Kampissa,

osoitteessa Fredrikinkatu 48 katutaso ma-pe klo12-16. Puhelimitse ma-pe klo 9-
15. http://ohjaamo.hel.fi/

Oppilaanohjaajat siirtävät automaattisesti niiden opiskelijoiden tiedot, jotka eivät ole
saaneet opiskelupaikkaa. Näin etsivän nuorisotoimen henkilöstö voi ottaa yhteyttä
nuoreen, joka mahdollisesti ei aktiivisesti käytä jälkiohjauspalveluita. Oppilaanohjaajat
seuraavat myös syksyllä oppilaiden siirtymistä toiselle asteelle tai TUVA-opintoihin ja
ilmoittavat tästä etsivälle nuorisotyölle.

PERUSOPETUKSEN JÄLKEINEN TUVA-KOULUTUS (Tutkintoon
valmentava koulutus)

Perusopetuksen jälkeiseen TUVA-koulutukseen voi hakea Stadin ammatti- ja
aikuisopiston jatkuvassa haussa kesäkuussa: https://stadinao.fi/hae-
opiskelijaksi/jatkuva-haku/

TUVASSA voit:

 tarkentaa suunnitelmiasi jatko-opinnoista
 korottaa perusopetuksen arvosanoja
 opiskella osia lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta.

Koulutukseen haettiin yhteishaun aikana (22.2.-22.3.2022) eli moni oppilas on jo hakenut
yhteishaussa Tuva-opintoihin, mutta jos oppilas ei ole hakenut niin yllä olevasta
osoitteesta pääsee suoraan hakusivuille .

TUVA-opinnot ovat hyödyllisiä oppilaalle, joka ei ole päässyt haluamaansa
opiskelupaikkaan, mutta on motivoitunut korottamaan arvosanojaan saadakseen mieluisan
opiskelupaikan seuraavassa yhteishaussa.

TUVA-opintoihin pääsystä ilmoitetaan kirjeitse/soittamalla/sähköpostitse aikaisintaan
elokuun alusta 2022 alkaen. Ilmoittautumaan mennessäsi ota mukaan alkuperäinen
päättötodistus ja asiakirja, jolla todistat henkilötietosi (passi yms.).

Lisätietoa Helsingissä järjestettävästä TUVA-opinnoista löydät:
https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/tutkintokoulutukseen-valmentava-koulutus-tuva

http://ohjaamo.hel.fi/
https://stadinao.fi/hae-opiskelijaksi/jatkuva-haku/
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AIKUISLUKIOT

Jos haluat korottaa joidenkin aineiden numeroita, voit hakeutua aikuislukioon korottamaan
yksittäisten aineiden numeroita. Säännöllistä läsnäoloa edellytetään silloin valitsemiesi
aineiden tunneilla. Voit myös suorittaa lukio-opintoja tai koko lukion aikuislukiossa. Jotta
lukio-opinnot sujuisivat mahdollisimman hyvin, suositellaan, että kirjoitettavista aineista on
päättötodistuksessa vähintään arvosana seitsemän (7). Joissakin aikuislukioissa on
mahdollista suorittaa opintoja myös päivisin (esim. Eiran aikuislukiossa).

Helsingissä toimivat seuraavat aikuislukiot:
 Eiran aikuislukio
 Helsingin aikuislukio
 Töölön yhteiskoulun aikuislukio

HUOM! Aikuislukioihin kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin, jotta kurssit eivät ehdi täyttyä!

JATKUVA HAKU

Oppilaitokset voivat myös ilmoittaa vapaista opiskelupaikoista suoraan www.opintopolku.fi
sivustoilla. Tietoja vapaista opiskelupaikoista saat OHJAAMOSTA (kts. edellä),
OPINTOPOLUSTA ja suoraan oppilaitoksista.

 Lukiot ilmoittavat vapaista opiskelupaikoista www.opintopolku.fi (Vapaita
lukiopaikkoja on hyvin harvoin tarjolla)

 Stadin ammattiopiston Jatkuvan haun ohjeistukset löytyvät:
https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/haussa-nyt/jatkuva-haku/

MUITA VAIHTOEHTOJA

 Nuorten oppisopimuskoulutus ja ennakkojaksot: www.oppisopimus.hel.fi
 Nuorten työpajat:

https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/haussanyt/ennen_ammatillista_koulutusta/nuorten-
tyopajat

 Voit tiedustella myös peruskoulunsa päättäneille suunnattua kansanopistojen ja
työvoimatoimistojen koulutusta sekä työharjoittelumahdollisuuksia

http://www.opintopolku.fi/
http://www.opintopolku.fi/
https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/haussa-nyt/jatkuva-haku/
http://www.oppisopimus.hel.fi/
https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/haussanyt/ennen_ammatillista_koulutusta/nuorten-tyopajat
https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/haussanyt/ennen_ammatillista_koulutusta/nuorten-tyopajat


NUORTEN TYÖPAJAT
Nuorten työpajat ovat tarkoitettu 17-29-vuotiaille helsinkiläisille, jotka ovat ilman opiskelu-
tai työpaikkaa.
Työpaja on oikea työpaikka, joka tarjoaa mahdollisuuden uusien taitojen oppimiseen sekä
työelämän pelisääntöjen ja arkirytmin harjoitteluun. Työpajajakson aikana saa ohjausta
oman tulevaisuuden suunnitteluun ja voimavarojen vahvistamiseen omista
henkilökohtaisista tarpeista lähtien.
Työpajassa pääsee tekemään harjoitus- ja tilaustöitä ja kehittämään ammatillista
osaamista. Kouluttajien kanssa tutustutaan työturvallisuuteen, työyhteisön pelisääntöihin ja
asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet pajajakson ajalle. Toimintaan sisältyy myös retkiä
sekä tutustumiskäyntejä alan koulu- ja työpaikkoihin.

Lisätietoa mm. pajojen esittelyt löytyy osoitteesta: https://stadinao.fi/nuorten-tyopajat/

Nuorten työpajoihin haku: https://wilmastadi.inschool.fi/apply/termsandconditions
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